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כללי
פרס החי״ל לתעשייה הכימית הירוקה הוא אות כבוד ,אשר מוענק למפעל תעשיה כימית על הצטיינות
יוצאת דופן בהגנה על הסביבה .הפרס מוענק בכל שנה בטקס הפתיחה של הכינוס השנתי של החי״ל.
תקנון הפרס (*)
 .1השיקולים העיקריים בקביעת זוכי הפרס הינם הצטיינות בייצור מוצרים ידידותיים לסביבה ,או כאלו שיש
בהם בכדי לשפר את איכות הסביבה; תרומה לצמצום פסולת תעשייתית; תרומה לצמצום צריכת
האנרגיה והפחתה משמעותית של פליטת גזים רעילים או גזים התורמים לאפקט החממה.
 .2ועדת הפרסים של החברה תפרסם כל שנה 'קול קורא' להגשת מועמדים ,אשר יפורסם גם באתר
האינטרנט של החי"ל.
 .3כל אדם הקשור לתעשייה הכימית במדינת ישראל רשאי להציע כמועמד לפרס מפעל תעשייה כימית
ישראלי .המציע יגיש המלצה מנומקת ,בעברית או באנגלית ,המפרט את הפעילויות וההישגים של
המפעל בתחום שמירת הסביבה .כמו כן ,יוכל הממליץ לצרף מכתבי תמיכה מגורמים נוספים ולהציע
רשימה של ממליצים נוספים.
 .4מועמד שלא זכה בפרס ,תיקו יישאר בארכיון הועדה במשך חמש שנים ,כך שניתן יהיה להעלותו כמועמד
בשנים מאוחרות יותר .מועמד שלא זכה במשך חמש שנים ,ניתן יהיה לחזור ולהמליץ על מועמדותו לאחר
תקופת צינון של שנתיים.
 .5באם לא יימצא מועמד ראוי לא יוענק הפרס באותה שנה.
 .6תיקי המועמדים יוגשו ישירות למנכ"ל החי"ל ,אשר יעבירם לידי הנשיא.
 .7ועדת הפרסים של החי"ל תבחר ועדה מקצועית חסויה שתפקידה יהיה לבחור בזוכי הפרס .ועדת
הפרסים תכלול לכל היותר שני חברים מאותו מוסד.

תקנון הועדה המקצועית
 .1ה ועדה המקצועית תכהן  3שנים ,וכהונת חבריה תוגבל לקדנציה אחת.
 .2ח ברי הועדה המקצועית לא יוכלו להגיש מועמד מטעמם במהלך תקופת כהונתם כחברים
בועדת הפרס.
 .3פ עילות הועדה תעשה בסודיות גמורה ,ודיוניה יישארו חסויים.
 .4כל חברי הוועדה יקבלו את כל תיקי המועמדים .יו"ר הועדה יקבע תקופת עיון בתיקים שלאחריה
יתחיל תהליך בחירת הזוכה.
 .5יו"ר הועדה ישלח את ההחלטה הסופית ,הכוללת ציטטה על סיבות הפרס ,לנשיא החי"ל ,אשר
יודיע על ההחלטה לזוכה הפרס.
 .6א ין ערעור על החלטת הוועדה.
התחייבויות מקבל הפרס
זוכה הפרס יתחייב להיות נוכח בכינוס השנתי של החי"ל על מנת לקבל את הפרס.
(*) על אף היות תקנון הפרס כתוב בלשון זכר הוא מיועד ,באופן שוויוני ,לשני המינים
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